ASSOCIAÇÃO REGIONAL das BEIRAS de PESCA DESPORTIVA
Regulamento Específico do Campeonato Regional
Pesca à Bóia - Mar - 2022
As regras a fazer cumprir e a cumprir neste Campeonato são as do respetivo Regulamento Geral de
Provas de Bóia.
A inscrição para estes Campeonatos termina a: 15 Abril de 2022
Pescador que se inscreva para competir em mais do que uma disciplina ficará sempre sujeito a poder
ver datas de competição sobrepostas nesse ano ou em anos seguintes, sendo de sua responsabilidade
optar pela disciplina a competir nas datas de sobreposição.
A Direção da prova e sua organização é da responsabilidade da ARBPD.
Calendário do campeonato:
Prova
1ª Prova
2ª Prova
3ª Prova
Horário:

Data

Local

Concentração

24 Abril 2022
8 Maio2022
22 Maio 2022

Portinho da Gala
Figueira da Foz
Bico da Lusitânia

Portinho da Gala
Parque Estacionamento
Bico da Lusitânia

Designação

Todas

Concentração e assinatura folha presença
07h00
Sorteio
07h05
Início da competição
08h30
Final da competição
12h30
Pesagem
12h35
Iscos e Engodos:
Sardinha
Carapau
Chicharro
Minhoca
Camarão
Pão
Farinha amassada (paté)
Haverá controlo de quantidade de engodo constituído por Sardinha e Farinha.
Só será permitido sobre pena de desclassificação, sardinha amassada na capacidade máxima de um
balde de 15 lts., sendo este da responsabilidade dos pescadores.
Após o controlo a cada pescador, é interdito amassar mais sardinhas, inclusive as que tenha para
utilizar como isco.
Só será permitido sobre pena de desclassificação, a utilização de 4 Kgs de Farinhas para engodo.
A quantidade dos restantes componentes do engodo, como areia, água, etc., são de livre escolha.
Tabelas de classificações:
As classificações destes campeonatos serão elaboradas de acordo com o disposto no Art. 18º do
Regulamento Geral de Provas – Bóia – Mar.
Subidas e Descidas:
Ascendem aos Campeonatos Nacionais de 2023, o Primeiro (1º) primeiro classificado e
eventualmente mais algum que possa vir a ser repescado, através do método de Hondt;
Prémios e título:
No final do campeonato serão atribuídos prémios aos três primeiros classificados do Campeonato
Regional de Pescaà Bóia.
Ao primeiro classificado será atribuído o título de Campeão Regional de Pesca à Bóia – Mar - 2022.
Júri:
O Presidente do Júri será nomeado pelo Presidente do Conselho de Arbitragem da ARBPD, não
podendo participar nas competições que ajuíza.
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DECLARAÇÃO
MAR 2022
CAMPEONATO REGIONAL de PESCA à BÓIA

(A enviar à ARBPD, devidamente preenchida, e acompanhada do pagamento da respectiva taxa de inscrição, até
15 / 04 / 2022 imperterivelmente

Eu, __________________________________________________________________, atleta do
Clube__________________________________________________________,

com

o

nº.

de

federado _________________, declaro comprometer-me a participar no Campeonato Regional de
Pesca à Bóia – Mar/2022.

Coimbra, ____ / ___________ / _____
O ATLETA

O CLUBE

NOTA: Esta ficha deve ser fotocopiada tantas vezes quantos os atletas a inscrever por um Clube.

Taxa de inscrição – € 30,00
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